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الصداقة5اْلَوْحَدُة

أُِحبُّ ُمَراَفَقَة 
َصِديِقي

ِديُق اْلَجيُِّد"؟ َما َمْعَنى "الصَّ

ْرُس 1  َالدَّ



ْرُس 1 4اْلَوْحَدُة 5 الدَّ

ُمْخِلٌص 

َفاُت  الصِّ

أَْوُجُه التََّشابُِه 

اْلُمُفَرَداُت

ِديَق اْلَجيَِّد؟1 َما َفَوائُِد اْمِتَلِك أَْصِدَقاٍء َجيِِّديَن؟ َما الَِّذي يَُميُِّز الصَّ

 التَّارِيُخ
َداَقِة ِفي َهَذا الَْيْوِم.  َداَقِة ِفي 30 يُولُْيو. يُْحَتَفل بِالصَّ يَُواِفُق الَْيْوُم الَْعالَِميُّ لِلصَّ
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اْلُمَباَراُة اْلُكْبَرىاْلُمَباَراُة اْلُكْبَرى

2
 الَْمِديَنِة! ُمَبارَاُة نَِهائِيِّ الَْكأِس َوَفرِيُق َمْنُصورٍ 

ِ
إنُّه الَْيوُم األَهمُّ ِفي تَارِيخ

ُل ُمَشارٌِك ِفيَها. كَاَن الَْحَماُس يَزَْداُد ُمْنُذ أََسابِيَع َوَجِميُع أَْصِدَقاِء  الُْمَفضَّ
َمْنُصورٍ َسَيْحُضُروَن إِلَى َملَْعِب الَْمِديَنِة لُِمَتابََعِة الُْمَبارَاِة الُْكْبَرى.  

َعلَى  ْرنَا  تَأخَّ َوإلَّ  أَْسرِْع   ! بَُنيَّ يَا  "َهيَّا  يَُناِديِه:  َوالَِدُه  َمْنُصورٌ  َسِمَع 
َمْوِعَد الُْمَبارَاِة." 

َفَجلََس  َقِليٍل،  ُمْنُذ  ٍة  بِِشدَّ تُْؤلُِمُه  بََدأْت  َقْد  كَانَْت  َمْنُصورٍ  َمِعَدَة  لَِكنَّ 
رِيرِ َل يَْعرُِف بَِما يُِجيُب. ِخَلَل ثََواٍن َظَهَر َوالُِدُه ِعْنَد بَاِب  َعِلى َحافَِّة السَّ
الُْغرَْفِة َوَسأَلَُه "َمْنُصورٌ! َهْل أَنَْت َقاِدٌم أْم َماَذا؟" َوَسأَلَُه َقِلًقا  "َما بَِك يَا 
َمْنُصورٌ؟، َل تَْبُدو بََخْيرٍ". رَدَّ َمْنُصورٌ "أَبِي ... لَْسُت بَِحاٍل َجيَِّدٍة، أَْشُعُر 

."
ِ
بألٍَم َحاٍد ِفي َمِعَدتِي

ِن. لَِكنَّ َحالََتُه  بَْعَد ُمَغاَدرَِة الطَِّبيِب، بََدأَ َمْنُصورٌ يَْشُعُر بَِبْعِض التََّحسُّ
 بَْعُد. َفَجلََس َعلَى اأْلَرِيَكِة في ُغرَْفِة 

ِ
يََّة لَْم تَُكْن تَْسَمُح لَُه بِالُْخُروج حِّ الصِّ

ًما. َواَسى نَْفَسُه "َعلَى اأْلََقلِّ يُْمِكُنِني ُمَتابََعُة الُْمَبارَاِة ِمْن  الُْجلُوِس ُمَتَجهِّ
ِخَلِل َشاَشِة التِّلَْفازِ..." َفْجأًَة، َسِمَع َمْنُصورٌ طَرًْقا َعلَى الَْباِب، َفَذَهَب 
َوالُِدُه لَِفْتِحِه. تَساَءَل ُمْنُصورٌ "َمْن يُْمِكُن أَْن يَُكوَن الطَّارُِق؟ اْعَتَقْدُت أَنَّ 

الَْمِديَنَة بِأَْكَمِلَها َسَتُكوُن ِفي الَْملَْعِب الَْيْوَم."

َلِن. َسأَلَُهَما  َُّهَما ُعَمَر َوراشَد َصِديَقاُه الُْمَفضَّ ْق َمْنُصورٌ َعْيَنْيِه!  إِن لَْم يَُصدِّ
أَْن  ِفْكرَُة  "أَزَْعَجْتَنا  راشُد مبتسًما  ُهَنا؟" فأجاَب  تَْفَعَلِن  "َماَذا  َمْنُصورٌ 
ْل...  تَُشاِهَد الُْمَبارَاَة َوحَدَك. َوإِلَّ لَِم نَْحُن أصِدَقاُء؟" وأْكَمَل ُعَمُر: "تََفضَّ

ِل أيًْضا!" لََقْد أَْحَضْرنَا لََك َعلََم َفرِيِقَك الُْمَفضَّ



6

ْر َمًعا "َماَذا كُْنَت َسَتْفَعُل لَْو كُْنَت َمَكاَن  لُِنَفكِّ
ُعَمَر أَْو رَاشَد؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

 بَِم َشَعَر َمْنُصور ِعْنَدَما كَاَن َجالًِسا َعلَى اأْلَرِيَكِة بُِمْفرَِدِه؟
 لَِماَذا أَتَى ُعَمُر وراشُد إِلَى َمْنزِِل َمْنُصور؟ 

ُعورُ الَِّذي أَْحَدثَْتُه زِيَارَتُُهَما ِفي نَْفِس َمْنُصور؟  َما الشُّ
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نََشاٌط: َصِديٌق َجيٌِّد3
يُِّد. ِديُق الجَّ َفاِت الَِّتي تَْرَغُب أَْن يَْمَتِلُكَها الصَّ اْكُتْب الصِّ

ْر!  َفكِّ
"أَُقِدُم َدائًِما أَْفَضَل َما لََديَّ  كََصِديٍق"



ْرُس 1 8اْلَوْحَدُة 5 الدَّ

َهْل نَْحُن ُمَتَشابُِهوَن أَْم أّن بَْيَنَنا اْخِتَلَفاٌت؟ اْمَلِ اْلَجْدَوَل لَِمْعرَِفِة اْلَِجابَِة!4

ْعُر الشَّ

الُْعْمُر

لَُة الرِّيَاَضُة الُْمَفضَّ

الَْبْرنَاَمُج التِّلِْفْزيُونِيُّ 
ُل الُْمَفضَّ

ُل اَللَّْوُن الُْمَفضَّ

ُل اَلطََّعاُم الُْمَفضَّ

الَْحَيَواُن 
ُل الُْمَفضَّ

الَْعْيَناِن

اْلْسُم 3اْلْسُم 2اْلْسُم 1أَنَا
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 ِلَْصِدَقاٍء َجيِِّديَن يَُساِعُدوَن بَْعَضُهْم بَْعًضا. ِصْف 5
ٍ
اُْرُسْم أَْربََع ُرُسوم

َشَفِهّيًا َما يَْفَعلُُه ُكلُّ َصِديٍق.



ْرُس 1 10اْلَوْحَدُة 5 الدَّ
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الصداقة5الوحدة

ِديُق  اَلصَّ
اْلَحِقيِقيُّ

َكْيَف يَْنَبِغي أَْن يَُعاِمَل اْلَْصِدَقاُء اْلَجيُِّدوَن بَْعُضُهْم بَْعًضا؟

ْرُس 2  َالدَّ



ْرُس 2 12الوحدة 5 الدَّ

َداَقِة. َمْن ُهُم اْلْصِدَقاُء؟ َماَذا يَْفَعُل اْلَْصِدَقاُء؟ ًدا ِفي َمْعَنى الصَّ ْر ُمَجدَّ َفكِّ 1

اْلُمُفَرَداُت

اَلَْخلِْفيَُّة اَْلِطْرَاُء 
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 كَاَن َمْنُصور َوَولِيد يَِسيرَاِن َمًعا بِاتَِّجاِه الَْحِديَقِة. كَاَن َصَباًحا ُمْشرًِقا 
ثَاِن بَِسَعاَدٍة إلى بعضهما. ِديَقاِن يََتَحدَّ ُمْشِمًسا َوكَاَن الصَّ

ي  َقاَل َمْنُصور: "َهِذِه كُرَُة َقَدٍم َجِديَدٌة تََماًما، لََقْد أَْحَضرََها لِي َعمِّ
بِاْلَْمِس. َل أَِطيُق اِلنِْتَظارَ ِلَُجرِّبََها". 

ََّما َقْد تَْجَعلَُك َلِعًبا أَْفَضَل!". َقاَل َولِيد: "تَْبُدو رَائَِعًة َحًقّا، رُب
ََّت َعلَى كَِتِف َصِديِقِه، َوَسأَلَُه: "َماَذا الَِّذي   َضِحَك َمْنُصور َورَب

تَْحِملُُه؟" 
َُّه ِكَتاٌب َجِديٌد. لَْم أَبَْدأْ ِفي ِقرَاَءتِِه بَْعُد. لََقْد أَْعَجَبِني  أَجاَب َولِيد: "إِن

الِْكَتاُب اْلَِخيُر لِلُْمَؤلِِّف. َهْل تََتَذكَُّر؟ لََقْد أَْخَبْرتَُك َعْنُه".
أَجاَب َمْنُصور: "نََعْم، أَتََذكَُّر. َحَسًنا، إَِذا كَاَن يُْعِجُبَك، َفَل بُدَّ ِمْن أَْن 

 أَنَْت تَْعلَُم الَْكِثيَر َعِن الُْكُتِب - أَْكثََر ِمْن أَيِّ َشْخٍص 
ِ
يَُكوَن َجيًِّدا. بِالطَّْبع

آَخَر!" 
ِعْنَدَما َوَصَل إِلَى الُْمَتَنزَِّه، َذَهَب َولِيد َوَجلََس َعلَى ِمْقَعٍد. أَْخَرَج ِكَتابََه 
َوبََدأَ ِفي الِْقرَاَءِة. َجَرى َمْنُصور إِلَى َملَْعِب كُرَِة الَْقَدِم لَِيْنَضمَّ إِلَى ُمَبارَاٍة 

َمَع بَْعِض اْلَْوَلِد اْلَخرِيَن. 
َصاَح َمْنُصور: "َسأَرَاَك َلِحًقا، يَا َولِيُد". أََجاَب َولِيد: "بِالتَّأِْكيِد".

َصِديَقاِن، َصِديَقاِن، 
اِْهِتَماَماٌت ُمْخَتِلَفٌةاِْهِتَماَماٌت ُمْخَتِلَفٌة

2
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ْر َمًعا "َما الُْمَميَُّز في َصَداَقِة الَْولََديِْن؟" لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  كَْيَف يُْمِكُن َمْعرَِفٌة أَنَّ َمْنُصورًا َوَولِيًدا َصِديَقاِن؟
َُّه َصِديٌق َجيٌِّد لَِولِيد؟    َهْل َفَعَل َمْنُصور أَْو َقاَل أَيَّ َشْيٍء يُوِحي بِأَن
َُّه َصِديٌق َجيٍِّد لَِمْنُصور؟   َهْل َفَعَل َولِيد أَْو َقاَل أَيَّ َشْيٍء يُوِحي بِأَن
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َسُيْعِطيَك ُمَعلُِّمَك َمْجَموَعًة 3
ِمَن اْلِبطَاَقاِت. اِْفرِزَْها، َمَع 

َمْجُموَعِتَك، إِلَى ِفَئَتْيِن. ِفي 
إِْحَدى اْلِفَئَتْيِن، َضْع َجِميَع 

َفاُت  اْلِبطَاَقاِت الَِّتي بَِها "الصِّ
اْلَجيَِّدُة" لِْلَْصِدَقاِء. َوِفي اْلِفَئَِة 
اْلُْخَرى، َضْع َجِميَع اْلِبطَاَقاِت 

يَِّئُة"  َفاُت السَّ الَِّتي بَِها "الصِّ
لِْلَْصِدَقاِء.

ِديُق اْلَجيُِّد تَِجاَه 4 يَناريُوَهاِت. َما الَِّذي يَِجُب أَْن يَْفَعلَُه الصَّ اِْقَرأْ َهِذِه السِّ
َصِديِقِه؟ 

  لََقْد نَِسيَت إِْحَضارَ الَْغَداِء إِلَى الَْمْدرََسِة َوأَنَْت َجائٌِع.أ. 

ََّك ُمْهَمٌل. ب.   يَْسَخُر بَْعُض الطَّلََبِة ِمْنَك ِفي ِغَيابَِك َويَْسَمُعُهْم َصِديُقَك. يَلَْعُب َصِديُقَك َمَع َشْخٍص َما آَخَر َوتَْشُعُر بِأَن

ًدا.ج.   تَْسُقُط َوتََتأَذَّى ِعْنَدَما يَْدَفُعَك َشْخٌص َما ُمَتَعمِّ

ْوَضاَء َويَطْلُُب ِمْنَك التََّوقَُّف.د.  ََّك َمْن يُْحِدُث الضَّ رِْس. يَُظنُّ الُْمَدرُِّس أَن ُث َصِديُقَك َويُْحِدُث َضْوَضاَء ِخَلَل الدَّ  يََتَحدَّ

لَِة اْلَن.ه.  َة َمرَّاٍت، تَْسأَُل َما إَِذا كَاَن بِإِْمَكانَِك لَِعُب لُْعَبِتَك الُْمَفضَّ لَِة لَِصِديِقَك ِعدَّ  بَْعَد لَِعِب اللُّْعَبِة الُْمَفضَّ



ْرُس 2 16الوحدة 5 الدَّ

5
اِْعَمْل ِفي مجموعة ثنائية. َسَتُقوُم بِِإْجَراِء 
ُمَقابَلٍَة َمَع زَِميِلَك تََتَعلَُّق بِأََحِد أَْصِدَقائِِه. 

اُْكُتُب اْسَم زَِميِلَك، ثُمَّ اطَْرح َعلَْيِه اْلْسِئلََة 
 اْلَْسِئلَِة 

ِ
اْلَوارَِدَة أَْدنَاُه. َوتََباَدِل اْلَْدَواَر لِطَْرح

َوِكَتابَِة اْلَِجابَاِت. َقارِْن يَْوِميَّاتَِك بَِيْوِميَّاِت 
 زَُمَلئَِك.

ْخِص الَِّذي تُْجرِي ُمَقابَلًَة َمَعُه:  اِْسُم الشَّ

َما اْسُم َصِديِقَك؟. 	

َكْيَف َقابَْلَتُه؟. 	

َما اْلَجيُِّد ِفي َصَداَقِتُكَما؟. 	

 َما األَْشَياُء الَِّتي تَْسَتْمِتُعوَن بَِعَمِلَها . 	
َمًعا؟ 

َهْل َسَبَق َوتََجاَدْلُتَما؟ لَِماَذا؟. 	

َكْيَف تََتَصالََحاِن بَْعَد اْلِجَداِل؟. 	

ِديُق َصِديًقا َجيًِّدا؟. 	 لَِماَذا يَُعدُّ َهَذا الصَّ

ِديُق أِلَْجِلَك؟. 	 َما أَْفَضُل َشْيٍء َفَعلَُه َهَذا الصَّ
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الصداقة5الوحدة

ُن َصَداَقاٍت  أَُكوِّ
َجِديَدًة

َما ُصَوُر اْخِتَلِف اْلَْصِدَقاِء؟

ْرُس 3  َالدَّ



ْرُس 3 18َاْلَوْحَدُة 5 الدَّ

أَوَّاًل، اِْمَلِ اْلُجْزَء اْلَوََّل ِمْن َورََقِة اْلَعَمِل. َواْمَلِ اْلُجْزَء الثَّانَِي َعْنَدَما يَطْلُُب ِمْنَك 1
ُمَعلُِّمَك َذلَِك.

إِْشرَاٌكتَأْثِيٌر

اْلُمُفَرَداُت

لَُة لِلَِعِبَها  اَللُّْعَبُة اْلُمَفضَّ
َمَع اْلَْصِدَقاِء

ُل  اَلطََّعاُم اْلُمَفضَّ

ُل بَْرنَاَمُج التِّْلَفازِ اْلُمَفضَّ

ُل  اَْلَحَيَواُن اْلُمَفضَّ

ُل  اَللَّْوُن اْلُمَفضَّ

اَْلُجْزُء الّثانياَْلُجْزُء اِلَوَُّل
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، َقابََل َوْجًها َغْيَر َمأْلُوٍف. 
ٍ
ِعْنَدَما َوَصَل َمْنُصورٌ إِلَى الَْمْدرََسِة َذاَت َصَباح

َولٌَد يَِقُف ُقرَْب الِْجَدارِ ِفي الَْمَمرِّ الرَّئِيِسيِّ ويَْبُدو َعلَْيِه الَْقلَُق. "َمْن 
َهَذا؟" تََساَءَل َمْنُصورٌ.

َقاَل الَْفَتى: "َمرَْحًبا". َهْل يُْمِكُنَك ِمْن َفْضِلَك أَْن تُْخِبرَنِي َما إَِذا كُْنُت 
َِّني أَبَْحُث َعِن الَْمْكَتَبِة". بََدا َصْوتُُه َغرِيًبا، كََما  ؟ إِن

ِ
ِحيح ِفي الَْمَكاِن الصَّ

ِث. َُّه لَْيَس ُمْعَتاًدا َعلَى التََّحدُّ لَْو أَن
َقاَل َمْنُصورٌ: "َمرَْحًبا. اِتَْبْعِني َوَسأَُدلَُّك". أَْسرََع الَْفَتى يَْجَمُع أَْغرَاَضُه 

ولحق بمنصور.
. لََقْد َوَصلُْت َمَع  َقاَل الَْفَتى: "ُشْكرًا لََك. اِْسِمي ِشَيانْج. أَنَا ُمْسَتِجدٌّ

أُْسرَتِي تَّوًا".
َقاَل َمْنُصورٌ َوُهَو يَْبَتِسُم: "َحَسًنا، َمرَْحًبا... َمْعِذرًَة َل يُْمِكُنِني نُطُْق 
اْسِمَك "ثُمَّ أََضاَف: "أَنَا َمْنُصورٌ. لَْسُت طَالًِبا َجِديًدا، لََقْد أَْمَضْيُت 

َحَياتِي كُلََّها ُهَنا!" َضِحَك ِشَيانْج.
َسأََل َمْنُصورٌ: َهْل تَْعرُِف أََحًدا ُهَنا؟"

أََجاَب ِشَيانُج : "َل، َل أََحَد...َحَسًنا، أَنَْت َفَقْط".
ْعِب أَْن تَُكوَن طالًبا َجديًدا َوَل تَْعرُِف أََحًدا،  َقاَل َمْنُصورٌ: "ِمَن الصَّ

."
ِ
ُمَك إِلَى الَْجِميع أَلَْيَس كََذلَِك؟ تََعاَل، َسأَُقدِّ

طَالٌِب َجِديٌد ِفي اْلَمْدَرَسِةطَالٌِب َجِديٌد ِفي اْلَمْدَرَسِة

2
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ْر َمًعا َهْل تَْعَتِقُد أَنَّ َمْنُصورًا َوِشَيانَج  لُِنَفكِّ
َسُيْصِبَحاِن َصِديَقْيِن؟ لماذا؟

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  لَِماَذا كَاَن ِشَيانُج َقِلًقا ِفي رَأْيَِك؟
  لَِماَذا بََدا َصْوُت ِشَيانَج "َغرِيًبا" بِالنِّْسَبِة إِلَى َمْنُصورٍ؟ 

   بَِم َشَعَر ِشَيانُج، ِفي رَأْيَِك، ِعْنَدَما َعرََض َعلَْيِه َمْنُصورٌ تَْقِديَمُه إِلَى الطَّلََبِة 
اْلَخرِيَن؟
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َح َما إَِذا ُكْنَت تَُواِفُق َعلَى ُكلٍّ ِمْنَها أَْم اَل. 3 َسَيْقَرأُ ُمَعلُِّمَك بَْعَض اْلُجَمِل. َوضِّ

َكْيَف َسَتَتَصرَُّف ِفي َهِذِه اْلَمَواِقِف؟4

 اِْعلَْمٌ
تَْكِويُن َصَداَقاٍت َمَع أَْشَخاٍص ِمْن ِجْنِسيَّاٍت ُمْخَتِلَفٍة يَْمَنُحَك ِفْكرًا ُمْخَتِلًفا لِْلُُمورِ.

3 2 1



ْرُس 3 22َاْلَوْحَدُة 5 الدَّ

تََذكَّْر َشْيًئا َفَعْلَتُه َوأْظَهَر أنََّك َصِديٌق َجيٌِّد؟ أَْخِبرِ زَُمَلَءَك بِِه ِعْنَدَما يَِحيُن 5
ُدْورَُك.

ْر!  َفكِّ
؟

ِ
َهْل أَْحرُِص َدائًِما َعلَى إِْشرَاِك الَْجِميع
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الصداقة5اْلَوْحَدُة

َصَداَقٌة بَِل 
َمَشاِكَل! 

َكْيَف؟

َكْيَف يُْمِكُنِني اِلْهِتَماُم ِلَْمرِ َصِديِقي؟

ْرُس 4  َالدَّ



ْرُس 4 24َاْلَوْحَدُة 5 الدَّ

ْن َعَجلََة اْلِخَلِف.1 َماَذا َسَتْفَعُل لَْو ُكْنَت ِفي ِخَلٍف َمَع َشْخٍص َما؟ لَوِّ

ِخَلٌف

َجَباٌن

ُر التََّنمُّ

اْلُمُفَرَداُت
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 كَاَن َمْنُصورٌ َسِعيًدا لِلَْغايَِة بَِدرَّاَجِتِه الَْجِديَدِة. لَْم يَْسِبْق لَُه أَْن رَأَى لَْونًا أََشدَّ 

كَِبيرًَة  َعَجَلتَُها  َوكَانَْت  الَْجانَِبْيِن.  َعلَى  َصْفرَاَء  ُخطُوٍط  َمَع  لَْونَِها،  ِمْن  زُرَْقًة 

 اْلَْكثَرِ ُوُعورًَة.ِعْنَدَما َوَصَل 
ِ
ا يَْجَعلَُها تَْنزَلُِق بُِسُهولٍَة َعلَى اْلَْسطُح َوَعرِيَضًة ِممَّ

 رَأَى َخالًِدا. ُهَو يَْعرُِف َخالًِدا ِمَن الَْمْدرََسِة، لَِكنَُّهَما 
ِ
ارِع َمْنُصورٌ إِلَى نَِهايَِة الشَّ

لَْم يَُكونَا َصِديَقْيِن. كَاَن َخالٌِد يََتَصرَُّف بَُعْنٍف أَْحَيانًا. 

لَْم يَُكْن يُْعِجُبُه ُحُصوُل َمْنُصورِ َعلَى َدرََجاٍت َجيَِّدٍة ِفي الَْمْدرََسِة، بَْيَنَما ُهَو 

َدرََجاتُُه ُمَتَدنِّيٌَّة.

َمْنُصورٌ  يُِجيَبُه  أَْن  َقْبَل  بَاْلَطَْفاِل؟".  ًة  َخاصَّ َدرَّاَجًة  تَُقوُد  "لَِم  َخالٌِد:  َسأَلَُه 

ٍة. َسَقَط َمْنُصورٌ َعلَى أََحِد الَْجانَِبْيِن َوَسَقطَْت  رَّاَجِة بِِشدَّ َسَحَب َخالٌِد ِمْقَوَد الدَّ

َعِن  َدرَّاَجَتُه  َمْنُصورٌ  رََفَع  َورََحَل.  َخالٌِد  َضِحَك  اْلَخرِ.  الَْجانِِب  َعلَى  َدرَّاَجُتُه 

اْلَرِْض بِِعَنايٍَة. ُخِدَشِت الُْخطُوُط ِمْن َجانٍِب َواِحٍد. كَاَن َحزِيًنا لِلَْغايَِة. 

. أَطْلََق َعلَى َمْنُصورٍ  ِفي الَْيْوِم التَّالِي ِفي الَْمْدرََسِة، تََصرََّف َخالٌِد بَِقْسَوٍة أََشدَّ

َعَجَلٍت  بِثََلِث  َدرَّاَجًة  "َويَرْكَُب  َوَقاَل:  اْلَخرِيَن.  الطَّلََبِة  أََماَم  بَِغيَضًة  أَْسَماًء 

َغَداَءُه  َمْنُصورٍ  ِمْن  َخالٌِد  أََخَذ  ثُمَّ  الطَّلََبِة.  بَْعُض  َضِحَك  بِاْلَطَْفاِل".  ٍة  َخاصَّ

َوالَْتزََم  بِالَْخْوِف  َمْنُصورٌ  َشُعَر  َحًقا".  َفَسأُوِذيَك  أََحًدا  أَْخَبرَْت  "إَِذا  لَُه:  َوَقاَل 

َُّه بُِمْفرَِدِه. ْمَت،وأََخَذ َخالٌِد ِمْن َمْنُصورٍ َغَداَءُه َوَقاَل لَُه: أَن الْصَّ

 َدرَّاَجُة َمْنُصورٍ اْلَجِديَدُة َدرَّاَجُة َمْنُصورٍ اْلَجِديَدُة

2
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ْر َمًعا "َماَذا يَِجُب أَْن يَْفَعَل  لُِنَفكِّ
َمْنُصورٌ؟ ًما الَْخَيارَاُت الُْمَتاَحُة أََماَمُه؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

 ِفي رَأْيَِك،لَِما يَُعاِمُل َخالٌِد َمْنُصورًا بَِهِذه الطَّرِيَقِة؟
  َهْل تَْعَتِقُد أَنَّ َخالًِدا َسِعيٌد؟

  َماَذا يَِجُب َعلَى الزملء اْلَخرِيَن أَْن يَْفَعلُوا ِعْنَد رُْؤيَِة َذلَِك يَْحُدُث؟
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3

4

يِّئ َونََضُع لَُه َحلً. اْسَتِمْع إِلَى اْلَْسِئلَِة الَِّتي َسَيطَْرُحَها  لُوِك السَّ ْث َعِن السُّ لَِنَتَحدَّ
ْر ِفي إَِجابَاتَِك. ُمَعلُِّمَك، َوَفكِّ

اْسَتْخِدْم َعَجلََة اْلِخَلِف َواْكُتْب َردَّ ِفْعِلَك ِفي اْلَمَواِقِف التَّالَِيِة.

يَْدُعونِي َصِديِقي إَِلى َحْفَلٍة. 	

يَْسَتِمُع إَِليَّ َصِديِقي ِعْنَدَما أَُكوُن َحزِيًنا. 	

يَُداِفُع َصِديِقي َعنِّي ِعْنَدَما يَُعاِمُلِني َشْخٌص بَِقْسَوٍة. 	

ُبِني َشْخٌص بَِلَقٍب َكرِيٍه. 	 يَُلقِّ

يََتَجاَهُلِني َصِديِقي. 	

رّد فعلي المواقف



ْرُس 4 28َاْلَوْحَدُة 5 الدَّ

تََذكَّْر َمرًَّة لَْم تََتَصرَّْف ِفيَها َكَصِديٍق َجيٍِّد. َماَذا َحَدَث بَْيَنَك َوبَْيَن َصِديِقَك؟ َما َكاَن 5
ُشُعوُرُه ِعْنَدَها؟ َما َكاَن ُشُعورَُك؟  

َغْريُ َسِعيٍد

 تَّذكَّْر
رِ. رِ ِلِْظَهارِ ُمَعارََضِتَها لِلتََّنمُّ َوُل َحْوَل الَْعالَِم بَِيْوِم ُمَكاَفَحِة التََّنمُّ تَْحَتِفُل الدُّ

 اِْعلَْم

ِ
، اْسَتِمْر ِفي إِبَْلغ

ِ
 َشْخٍص بَِما يَْفَعلُُه. َوِفي َحاِل َعَدِم تََغيُّرِ الَْوْضع

ِ
رٍ بِإِبَْلغ يُْمِكُنَك رَْدُع ُمَتَنمِّ

 
النَّاِس َحتَّى يََتَغيََّر.
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الصداقة5الوحدة

 اْحِتَراُم
اْلَخرِيَن

 لِْلَْشَخاِص َوأَْدَوارِِهْم؟ 
ِ
َكْيَف يُْمِكُنَنا إِْظَهاُر اْلْحِتَرام

ْرُس 5  َالدَّ



ْرُس 5 30َاْلَوْحَدُة 5 الدَّ

ُمْشَترٌَك

اْلُمُفَرَداُت

اْلْحِترَاُم

ُل َقَضاَء اْلَوْقِت 1 تَِّة. أَيُّ اْلَطَْفاِل تَُفضِّ انُْظْر إِلَى ُصَورِ َهُؤَلِء اْلَطَْفاِل السِّ
َمَعُه؟ لَِماَذا؟

123

456
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ْبِت َداِفًئا َوُمْشِمًسا؛ الَْيْوَم الِْمثَالِيَّ لِلَِعِب كُرَِة  كَاَن َصَباُح يَْوِم السَّ
َه نَْحَو الُْمَتَنزَِّه. الَْقَدِم! َخَرَج َمْنُصورٌ ُمْسرًِعا ِمْن َمْنزِلِِه َوتََوجَّ

َصاَح ِشَهاٌب ِعْنَد ُوُصوِل َمْنُصورٌ إَلَى بَوَّابَاِت الُْمَتَنزَِّه: "أَْسرِْع يَا َمْنُصورُ! 
الِْجِميُع ُهَنا، نَْحُن َعلَى َوْشِك أَْن نَْبَدأَ".

 أََخَذ َمْنُصورٌ َمْوِقَعُه ِفي الَْفرِيِق، وصاح:"َهيَّا نَْبَدأْ!".
، فأََشارَ ِشَيانُْج  ِعْنَدئٍِذ، َلَحَظ َمْنُصورٌ ِشَيانَْج َواِقًفا َعلَى الَْخطِّ الَْجانِِبيِّ

إِلَْيِه ُملَوًِّحا بَِيِدِه. َسأَلَُه َمْنُصورٌ :"َهْل تُرِيُد أَْن تَلَْعَب يَا ِشَيانُْج؟". 
َفأََجاَب ِشَيانُْج "أََجْل، ِمْن َفْضِلَك... أُِحبُّ أَْن أَلَْعَب". 

َفَقاَل َمْنُصورٌ: "َهيَّا إًِذا". 
"َمْهًل"، َصاَح ِشَهاٌب بِأُْسلُوٍب َجاٍف، َوأْكَمَل: "نَْحُن لَْسَنا بَِحاَجٍة إِلَى 
" ثُمَّ الَْتَفَت ِشَهاٌب إِلَى َمْنُصورٍ َوَهَمَس لَُه: "َمْن َهَذا  أَيِّ َلِعٍب إَضاِفيٍّ

الَْفَتى؟ أَنَا َل أَْعرُِفُه. ِمْن أَيَْن ُهَو؟"
َُّه  يِن. إِن أََجابَُه َمْنُصورٌ :"إنَُّه ِشيانُْج، َصِديِقي، ُوُهَو َقاِدٌم ِمَن الصِّ

ا َوَلِعُب كُرَِة َقَدٍم رَائٌِع. إنّه يعشق هذه اللعبة. كما  َفًتى لَِطيٌف َحًقّ
ِعَبْيِن اللََّذيِْن  ُل اللَّ ُع َفرِيَقَنا، ِمْثلََنا تََماًما! تََصوَّرْ أنَُّه يَُفضِّ أنّه يَُشجِّ

لُُهًما أَنَْت!" تَُفضِّ
"َحَسًنا" َقاَل ِشَهاٌب: "أَُظنُّ أَنَّ بِإِْمَكانِِه اللَِّعَب إًذا."

 ِفي اْلُمَتَنزَِّه
ِ
 ِفي اْلُمَتَنزَِّهُكَرُة اْلَقَدم
ِ
ُكَرُة اْلَقَدم

2
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ْر َمًعا "َهْل كَاَن َغالِِبيَُّة اْلَْشَخاِص  لِِنُفكِّ
َسَيْسَمُحوَن لِِشَيانَْج بِاللَِّعِب أَْم َل؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  لَِماَذا لَْم يَْرَغْب ِشَهاٌب أَْن يَلَْعَب ِشَيانُْج؟
  لَِماَذا َهَمَس ِشَهاٌب لَِمْنُصورٍ ِعْنَدَما كَاَن يَْسأَلُُه َعْن ِشَيانَْج؟

 لِِشَيانَْج بِاللَِّعِب؟
ِ
َماح   لَِماَذا َغيََّر ِشَهاٌب رَأْيَُه َحْوَل السَّ
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ًدا إِلَى ُصَورِ 3 اْجِلْس َمَع زَُمَلئَِك ِفي َدائَِرٍة َوانُْظُروا ُمَجدَّ
تَِّة،ونَاِقْش َمَعُهْم أَْسَباَب اْخِتَيارَاتُِكْم. اْلَطَْفاِل السِّ

ُث إِلَّ إَِذا َكاَن َمَعَك أََداُة  تََذكَّْر، َل يُْمِكُنَك التََّحدُّ
ِث. طَلَِب التََّحدُّ

ْر!  َفكِّ
َهْل لََديَّ أَْصِدَقاٌء ِمْن ِجْنِسيَّاٍت ُمْخَتِلَفٍة؟ إَِذا كَانَْت اْلَِجابَُة َل، َفِلَماَذا؟

َورِ أَْدنَاُه. 4 اُنُْظْر إِلَى الصُّ
ْح َكْيَف تُْظِهُر اْحِتَراَمَك تَِجاَه َذلَِك  ْد َوِظيَفَة ُكّل َشْخٍص ثُمَّ َوضِّ َحدِّ

الّشْخِص.

1

56 4
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ْرُس 5 34َاْلَوْحَدُة 5 الدَّ

وهو 5 عالمي  معرض  أكبر  باستضافة   2020 عام  في  دبي  ستقوم 
»اكسبو2020« حيث سيزور عدد كبير من الناس ومن مختلف الجنسيات 

هذا المعرض.  

اكتب في العمود الول كيف تريد أن يحترمك اآلخرين، وفي العمود الثاني 
اكتب كيف ستحترم أنت اآلخرين. )اعرض الجدول على زملءك وناقش(
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َراُث اْلَمْعَنِوي6َُّاْلَوْحَدُة َالتُّ

َما َمْعَنى 
التَُّراِث؟

"؟ " َو"اْلَمْعَنِويِّ يِّ َما اْلَمْقُصوُد بالتَُّراِث "اْلَمادِّ

ْرُس 1  َالدَّ



ْرُس 1 38َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

َورِ. 1 َما اْلَمْقُصوُد بالتَُّراِث؟ اُنُْظْر إِلَى َهِذِه الصُّ

اَلتُّرَاُث

َمادِّيٌّ

َمْعَنِويٌّ

اَْلُمْفَرَداُت

تَاُج َمَحل ِفي الِْهْند. 	

ُمول اْلَِمارَاِت، َدْولَُة اَْلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة. 	

َمْسِجُد الَْبِديَِة، َدْولَُة اَْلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة. 	

ُمَغنِّي ُموِسيَقى الَْمارْيَاتِْشي، الِمْكِسيك. 	
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ِهَي  َفُيوكُو  َمْنزِلَِها.  إِلَى  يُوكُو  َوَصلَْت  ِعْنَدَما  لِلَْغايَِة  َسًة  ُمَتَحمِّ كَرِيَمُة  كَانَْت 
أَْحَدُث َصِديَقٍة لها! َقْد انَْتَقلَْت لِلتَّوِّ ِمْن طُوْكُيو إِلَى ُدبَي. 

َصاَحْت كَرِيَمُة ِعْنَدَما َفَتَحِت الَْباَب: "أَنِْت ُهَنا!"

َقالَْت يُوكُو: "ُشْكرًا َجزِيالً َعلَى َدْعَوتِِك لِي". "ممم، َما َهِذِه الرَّائَِحُة الزَِّكيَُّة؟"

تَُقوُم  "َوالَِدتِي  الَمْجُبوْس"،  َُّه  الَْغَداِء...إِن طََعاُم  "َهَذا  َقائِلًَة:  كَرِيَمُة  أَْوَضَحْت 
بِإِْعَداِدِه. أََل تَْعرِِفيَنُه؟"

أََجابَْت يُوكُو َقائِلًَة: "َل، لَْيَسْت طَْبَخًة َمْعُروَفًة ِفي الَْيابَاِن".

َقالَْت َوالَِدُة كَرِيَمة، الَِّتي كَانَْت تَْسَتِمُع إِلَى الَْحِديِث بَْيَنُهَما، "آْه، الَمْجُبوُس 
طََبٌق َخليِجيٌّ تَْقِليِديٌّ تََناَقلَْتُه اْلَْجَياُل، َوُهَو طََبٌق ُمَميٌَّز بِالنِّْسَبِة إِلَى اْلَِمارَاتِيِّيَن... 

َُّه ُجْزٌء ِمْن ُهِويَِّتَنا!" إِن

ٍب إِلَى َسْيٍف َقِديٍم ُمَعلٍَّق َفْوَق الَْمْوِقِد ِفي ُغرَْفِة الَْمِعيَشِة  أََشارَْت يُوكُو بَِتَعجُّ
ِة بَِكرِيَمة َوَسأَلَْت كَرِيَمة: "َوَما َهَذا؟"  الَْخاصَّ

ا". ا َسْيٌف َقِديٌم ِجًدّ َُّه َحًقّ أََجابَْتَها كَرِيَمة َقائِلًَة: "إِن

زَائٌِر ِمَن اْلَيابَاِنزَائٌِر ِمَن اْلَيابَاِن

2
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نيِن. َوُصِنَع ُهَنا. لََقِد اْعَتاَد النَّاُس   ِمَئاُت السِّ
ِ
"كَاَن ُملًْكا لَِجدِّي، َوُعْمرُُه ِفي الَْواِقع

ََّك  ْحرَاِء. يَُقوُل َوالِِدي إِن َفرِ َعْبَر الصَّ ُيوِف َعلَى أَْكَتاِفِهْم ِفي أَثَْناِء السَّ َعلَى َحْمِل السُّ
تَلِْمُس التَّارِيَخ اْلَِمارَاتِيَّ ِعْنَدَما تَلِْمُسُه... لَِكْن َل يُْسَمُح ِلََحٍد بِلَْمِسِه اْلَن!"

ْر َمًعا "َهْل ُهَناَك أَيُّ أَْمِثلٍَة َعلَى التُّرَاِث  لُِنَفكِّ
ِة؟"  اْلَِمارَاتِيِّ ِفي َهِذِه الِْقصَّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  لَِماَذا لَْم تَْسَمُع يُوكُو َعِن الَمْجُبوس؟
" ِعْنَدَما تَلِْمُس  ََّك تَلِْمُس التَّارِيَخ اْلَِمارَاتِيَّ   َماَذا كَاَن َوالُِد كَرِيَمة يَْقِصُد ِعْنَدَما َقاَل "إِن

ْيَف؟ السَّ
ْيِف؟   بِرَأْيَِك، لَِماَذا َل يُْسَمُح ِلََحٍد بِلَْمِس السَّ
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3

4

ِة "زَائٌِر ِمَن  ْر ِفي قصَّ ا َمْعَنِويًّا. َفكِّ ا َماّديًّا ِوإِمَّ يُْمِكُن أَْن يَُكوَن التَراُث إِمَّ
اْلَيابَاِن".

" أ.  َما الَْمْقُصوُد بِـ "َمادِّيٍّ

" َما الَْمْقُصوُد بِـ "َمْعَنِويٍّ ب. 

يِّ أَْو  َورِ. ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنَها تُْظِهُر ِمَثااًل لِلتَُّراِث اْلَمادِّ اُنُْظْر إِلَى َهِذِه الصُّ
 . اْلَمْعَنِويِّ

ِصيِنيٌّ يَُمارُِس الُْفُنوَن الِْقَتالِيََّة بَِسْيِف . 	

تَايِجي

َمَك بِالطَّرِيَقِة . 	 َصيَّاٌد يَْصطَاُد السَّ

التَّْقِليِديَِّة ِفي البحرين َقلَْعٌة َقِديَمٌة لِِحْصٍن ِفي ُدبَي. 	

ارِيٌَة ِفي أَبُو َظِبي. 	 أََواٍن ِطيِنيٌَّة َفخَّ

ًوْصَفُة الطََّعاِم

ْيُفَوْجَبُة الَمْجُبوس  السَّ

ْيِف تَارِيُخ السَّ َمْعَنِويٌّ

يٌّ َمادِّ

ارٍ يَُعلُِّم َصِبّيًا طَرِيَقَة َعَمِل اْلََوانِي . 	 َصانُِع َفخَّ

الَْخزَِفيَِّة ِفي أَبُو َظِبي
نُْصٌب تَْذكَارِيٌّ َوتِْمثَاٌل ِفي ُدبِْلن، إِيرْلَْنَدا. 	



ْرُس 1 42َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

 بِالَْجْدَوِل.
ِ
ِحيح َورِ ماديٌّ أَْو َمْعَنِويٌّ ثُمَّ َدوِّْن رَْقَمَها ِفي الَْعُموِد الصَّ ْد أَيُّ َهِذِه الصُّ َحدِّ

 

يُّ اَلتَُّراُث اْلَمْعَنِوَيُاَلتَُّراُث اْلَمادِّ

َهيَّا نَْجِلِب التَُّراَث اْلَمْعَنِويَّ إِلَى اْلَحَياِة! 5
ُدو؟  َهْل َسَبَق أَْن َشاَهْدَت نَْسَج السَّ

ُربََّما لََديَْك َشْيٌء ِفي اْلَمْنزِِل َمْصُنوٌع ِمْن 
.
ِ
ُدو اْلَمْنُسوج السَّ

 ، فِّ ُدو ِفي الصَّ  السَّ
ِ
اَل يُْمِكُنَنا تَْجرِبَُة نَْسج

 بَْعِض ُخُيوِط 
ِ
َولَِكْن يُْمِكُنَنا تَْجرِبَُة نَْسج

وِف. الصُّ
اِْسَتِمْع إِلَى تَْوِجيَهاِت ُمَعلِِّمَك.

 َمْعلُوَمٌة أََساِسيٌَّة
ٌة تُْدَعى الُْيونِيْسُكو تَْسَعى لِلِْحَفاِظ َعلَى التُّرَاِث ِفي َشتَّى بُلَْداِن الَْعالَِم. َمٌة َخاصَّ لََدى اْلَُمِم الُْمتَِّحَدِة ُمَنظَّ
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َراُث اْلَمْعَنِوي6َُّاْلَوْحَدُة َالتُّ

التَُّراُث اْلَمْعَنِويُّ 
ِفي اْلَمارَاِت 

اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة 

 َهْل يُْمِكُنَك ِذْكُر ِمَثاٍل َعلَى التَُّراِث اْلَمْعَنِويِّ ِمْن َدْولَِة
اْلَمارَاِت اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة؟

ْرُس 2  َالدَّ



ْرُس 2 44َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

؟1 َكْيَف نَُحاِفُظ َعلَى التَُّراِث الَمْعَنِويِّ

البوم

الَغوَّاص

اَْلُمْفَرَداُت

َدرٌْس ِفي سّف الخوِص
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َوْقُت  َحاَن  َوِعْنَدَما  تَِها،  َجدَّ َمْنزِِل  ِفي   
ِ
اْلُْسُبوع نَِهايَِة  ُعطْلََة  كَرِيَمُة  َقَضْت 

تَُها ُصْنُدوًقا َصِغيرًا أَْحَمَر  اللَّْوِن كَاَن ِفي َداِخِلِه أَْجَمُل  ُمَغاَدرَتَِها، أَْعطَْتَها َجدَّ
ُقرْطَْيِن َمِن اللُّْؤلُِؤ رَأَتُْهَما َعلَى اْلِطَْلِق. 

َُّهَما َغايٌَة ِفي الَْجَماِل".  َهَتَفْت كَرِيَمُة: "إِن

لَِوالَِدتِي.   ِملًْكا  َهَذاِن  اللُّْؤلُِؤ  ُقرْطَا  كَاَن  َوُمَميٌِّز.  َجِميٌل  "َشْيٌء  ُة:  الَْجدَّ َقالَِت   
أَْعطَْتُهَما لِي ِعْنَدَما كُْنُت َفَتاًة َصِغيرًَة، َواْلَن أُرِيُد أَْن أُْعِطيُهَما لَِك". 

ُة أَنَّ النَّاَس ُمْنُذ زََمٍن بِِعيٍد ِفي َدْولَِة اْلَمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة  َشرََحِت الَْجدَّ
 الّللِِئ. كَاَن الَْغوَّاُصوَن يُْبِحُروَن ِفي 

ِ
لَِجْمع كَانُوا يَْذَهُبوَن لِلَْغْوِص ِفي الَْبْحرِ 

 الَْمْصُنوَعِة ِمَن 
ِ
الِْمَياِه بِِاْسِتْخَداِم ِمْشَبٍك يَُعلَُّق ِفي اْلَنِْف َوأََدَواِت ِوَقايَِة اْلََصابِع

الِْجلَِد َوَسلٍَّة َمْصُنوَعٍة ِمَن الِْحَباِل َفَقْط. َوكَانُوا يَْسَتْخِدُموَن َحَجرًا لَِسْحِبِهْم 
 ثَانَِيًة. َحْيُث كَاَن يَُشكُِّل َمْصَدرًا للرِزِْق في 

ِ
طْح لِْلَْسَفِل َوَحَبًل لِرَْفِعِهْم إلَى السَّ

َذلَِك الَوْقِت، َوكَاَن الَْغوَّاُصوَن يَُعلُِّموَن أَبَْناَءُهْم كَْيِفيََّة الَْغْوِص ِعْنَد بُلُوِغِهْم 
َعاَمُهُم الثَّانِي َعْشَر.

الَْعَربِيَِّة  اْلَمارَاِت  َدْولَِة  ِفي  ا  ِجّدً ا  ُمِهّمً اللُّْؤلُؤ  كَاَن  "لَطَالََما  ُة:  الَْجدَّ َقالَِت 
الُْمتَِّحَدِة. َفالَْغْوُص َعلَى اللُّْؤلُِؤ يَُعدُّ ُجْزًءا ِمْن تُرَاثَِنا". 

َقالَْت كَرِيَمُة: "ُشْكرًا لَِك، أَِعُدِك أَْن أَْعَتِنَي بِِهَما إِلَى اْلَبَِد".

ِة  ِة َهِديٌَّة ُمَميََّزٌة ِمَن اْلَجدَّ َهِديٌَّة ُمَميََّزٌة ِمَن اْلَجدَّ

2
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ْر َمًعا "َهْل يَُعدُّ الَْغْوُص َعلَى اللُّْؤلُِؤ ُجْزًءا  لُِنَفكِّ
ِمَن التُّرَاِث الَْمادِّيِّ أَِم الَْمْعَنِويِّ لَِدْولَِة اْلَِمارَاِت 

الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

 بَِم كَاَن الَْغوَّاُصوَن يَْشُعُروَن ِفي رَأْيَِك َقْبَل َذَهابِِهْم لِلَْغْوُص َعلَى اللُّْؤلُِؤ ؟
  لَِماَذا لَْم يَُعْد الَْغْوُص َعلَى اللُّْؤلُِؤ ُمْنَتِشرًا اْلَن كََما كَاَن ِفي الَْماِضي؟  

ُة كَرِيَمَة ِعْنَدَما َقالَْت "يَُعدُّ الَْغْوُص َعلَى اللُّْؤلُِؤ ُجْزًءا ِمْن تُرَاثَِنا؟"   َماَذا كَانَْت تَْقِصُد َجدَّ
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3

4

وَرِة أَْدنَاُه، ثُمَّ أَِجْب َعِن  وَن َفنَّ اْلَعيَّالَِة ِفي الصُّ اُنُْظْر إِلَى الرَِّجاِل الَِّذيَن يَُؤدُّ
اْلَْسَئِلَة.

أ.  َمتَّى يَُؤدِّي النَّاُس َهَذا الَفنَّ 

َولَِماَذا؟

َما َمَدى ِقَدِم َفنِّ الَْعيَّالَِة؟ ب. 

َماَذا تَْعرُِف َعْنه؟ ج. 

أَيُّ ُجْزٍء ِمن َعَمِليَِّة اْلَغْوِص َعلَى اللُّْؤلُِؤ يَُعدُّ تَُراثًا َماِديًّا َوأَيُّ ُجْزٍء يَُعدُّ تَُراثًا 
ْح إَِجابََتَك بِالرَّْسِم. َمْعَنِويًّا؟ َوضَّ

ْر!   َفكِّ
ا ِمْن تُرَاِث َدْولَِة اْلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُمتَِّحدِة؟ لَِماَذا يَُعدُّ الَْغْوُص َعلَى اللُّْؤلُِؤ ُجْزًء ُمِهّمً

َمْعَنِويٌّ يٌّ َمادِّ



ْرُس 2 48َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

اُنُْظْر إِلَى ُصَورِ اْلَْشَخاِص اْلَخْمَسِة أَْدنَاُه. َجِميُعُهم ُجْزٌء ِمن طَاَقِم اْلَغْوِص 5
زَِميلََك  أَْخِبْر  ثُمَّ  ِمْنُهْم،  ُكلٍّ  لََعَمِل  اْلُمَعلِِّم   

ِ
َشْرح إِلَى  أَنِْصْت  اللُّْؤلُِؤ.  َعلَى 

بِاْلَعَمِل الَِّذي َقْد تََودُّ الِقَياَم بِِه َولَِماَذا.

 اِْعلَْم!
يَِّة الِْبْتُروِل الَْيْوَم!ِ يَُّة الَْغْوِص َعلَى اللُّْؤلُِؤ لِْلَْعَماِل َل تَِقلُّ َعْن أَهمِّ  َعْشَر، كَانَْت أََهمِّ

ِ
ِفي الَْقْرِن التَّاِسع

أنا خالد 
الغّواص

أنا سالم 
المجدمي

أنا حمد السيب
أنا ماجد النهام

أنا طارق الطباخ
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َراُث اْلَمْعَنِوي6َُّاْلَوْحَدُة َالتُّ

يُّ  التَُّراُث اْلَمادِّ
ِفي َدْولَِة اْلَمارَاِت 
اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة

يِّ لَِدْولَِة اْلَِمارَاِت  أَيُْمِكُنَك ِذْكُر ِمَثاٍل آَخَر َعلَى التَُّراِث اْلَمادِّ
اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة؟

ْرُس 3  َالدَّ



ْرُس 3 50َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

وَرِة. ثُمَّ أَْكِمْل إِطَاَر اْلِكَتابَِة َمَع َمْجُموَعِتَك.1 اُنُْظْر إِلَى َهِذِه الصُّ

َُّة ارِي اَْلََوانِي الَفخَّ

الطِّيُن

اَْلُمْفَرَداُت

َما اِسُم َهَذا اِلنَاِء؟

َكْيَف ُصِنَع؟

ِفيَم َكاَن يُْسَتْخَدُم؟

ِممَّ ُصِنَع؟
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 تَُشاِهُد َوالَِدتََها َوِهَي 
ِ
َجلََسْت كَرِيَمة َصاِمَتًة بِالُْقرِْب ِمْن َوالِِدَها إِلَى طَاِولَِة الَْمطَْبخ

الَْعدِّ "َواِحٌد،  َوبََدأَْت ِفي  الَْمْوِقِد.  َفْوَق  الَْمْوُجوِد  الرَّفِّ  إِلَى  َونََظرَْت  اْلِْفطَارَ.  تُِعدُّ 
اِثَْناِن، ثََلثٌَة، أَرْبََعٌة، َخْمَسٌة".

؟ لَْم أَرَِك تَْسَتْخِدِميَنَها  ٍَّة َقِديَمٍة َعلَى الرَّفِّ ارِي ي، لَِماَذا نَْحَتِفُظ بَِخْمَسِة أََواٍن َفخَّ "أُمِّ
ِمْن َقْبُل".

ولِكْن  نَْسَتْخِدُمَها،  نَُعْد  لَْم  ََّنا  أَن "َصِحيٌح  َوابَْتَسَمْت.  إِلَْيَها  كَرِيَمَة  َوالَِدُة  اِلَْتَفَتْت 
َمازَالَْت تَُمِثُل َشْيًئا َجِميلً بِالِْنْسَبِة لََنا".

ي؟". َسأَلَْت كَرِيَمُة "آْه! َهِل اْسَتْخَدْمِتَها ِمْن َقْبُل يَا أُمِّ
تُِك اْسَتْخَدَمْتَها. َفَقْد كَاَن اْلَْشَخاُص يَْسَتْخِدُموَن  "َل، لَْم أَْسَتْخِدْمَها... َولَِكْن َجدَّ
َولُِكلِّ  َوالَْمَحاِصيِل...  َوالطََّعاِم  الِْمَياِه  لِِحْفِظ   - َعِديَدٍة  ِلَْغرَاٍض  َُّة  ارِي الَفخَّ اْلََوانَِي 
َشْيٍء تَْقرِيًبا. كَانَْت َهِذِه اْلََوانِي تُْصَنُع ِفي َمَكاٍن َقرِيٍب ِمْن ُهَنا بِاْسِتْخَداِم الطِّيِن 

 ِجَباِل الَْحَجرِ. َهْل تََتَذكَّرِيَن ِعْنَدَما َذَهْبَنا إِلَى ُهَناَك؟"
ِ
ِفي َسْفح

أَْوَمأَْت كَرِيَمُة بِرَأِْسَها. َوَقالَْت "نََعْم، أَتََذكَُّر".
"تُْنِتُج  الَْمَكاِن".  َهَذا  ِمْن  الَْعالَِم  ِفي  َِّة  ارِي الَفخَّ اْلََوانِي  أَْفَضِل  "ُصِنَعْت  اْلَُب  َقاَل 
َُّة َذاَت تََصاِميَم َوأَْشَكاٍل َونُُقوٍش ُمْخَتِلَفٍة... َوتَُعُد  ارِي اْلََماِكُن الُْمْخَتِلَفُة أََوانَِي َفخَّ

َناَعاِت ِفي بَلَِدنَا". َُّة ِمْن أَْقَدِم َوأََهمِّ الصِّ ارِي ِصَناَعُة اْلََوانِي الَفخَّ
ََّة؟". ارِي َسأَلَْت كَرِيَمُة "لَِماَذا لَْم نَُعْد نَْسَتْخِدُم َهِذِه اْلََوانَِي الَفخَّ

َوَقالَْت  بِإِْصَبِعَها.   
ِ
الَْمطَْبخ ِمْنَضَدِة  َفْوَق  بَِلْسِتيِكيٍّ  إنَاٍء  َعلَى  اْلُمُّ  َضَغطَِت 

ََّنا لَْم نَُعْد نَْسَتْخِدُم  "اَلِْبَلْسِتيُك أَْسَهُل ِفي اِلْسِتْخَداِم َوأَرَْخُص... ِمَن الُْمْؤِسِف أَن
ارَ".  الَْفخَّ

ارِيٍَّة َعلَى الرَّفِّ ارِيٍَّة َعلَى الرَّفَِّخْمَسُة أََواٍن َفخَّ َخْمَسُة أََواٍن َفخَّ

2
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َُّة ُجْزٌء ِمْن  ارِي ْر َمًعا "َهِل اْلََوانِي الَفخَّ لُِنَفكِّ
تُرَاثَِنا؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

َُّة؟ ارِي   لَِماَذا لَْم تَُعْد َعائِلَُة كَرِيَمَة تَْسَتْخِدُم اْلََوانَِي الَفخَّ
ًة لِلنَّاِس ِفي الَْماِضي؟ َُّة ُمِهمَّ ارِي   َهْل كَانَِت اْلََوانِي الَفخَّ

َُّة بِأََواٍن بَلْسِتيِكيٍَّة. َهْل تَُواِفُق؟ لَِماَذا؟ ارِي   تَأَْسُف َوالَِدُة كَرِيَمٍة أَْن تُْسَتْبَدَل اْلََوانِي الَفخَّ
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ْر ِفي َشْكِل َوَحْجِم 3 ارِيٍَّة، َفَما الَِّذي قد تَْفَعلُُه؟ َفكِّ إَِذا ُكْنَت َصانَِع أََواٍن َفخَّ
نَاِء الَِّذي َسَتْصَنُعُه. َواْرُسْم َرْسًما تَْقرِيِبًيّا لَُه. َونُُقوِش زِيَنِة اْلِ

نَاِء الَِّذي أَْصَنُعُه؟ َكْيَف َسَيُكوُن َشْكُل اْلِ

ارِيٍَّة َحِقيِقّيًا. َسُيْعِطيَك ُمَعلُِّمَك بَْعَض 4 َحاَن اْلَوْقُت لُِتْصِبَح َصانَِع أََواٍن َفخَّ
الطِّيِن. َحوِّْل َرْسَمَك إِلَى َحِقيَقٍة!

ْر!  َفكِّ
ْعِب اْلَِمارَاتِيِّ ِفي الَْماِضي؟ ًة لِلشَّ َُّة ُمِهمَّ ارِي لَِماَذا كَانَِت اْلََوانِي الَفخَّ



ْرُس 3 54َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

ارِيَِّة َمَع زَِميِلَك. 5 ْل ِفي تَْجرِبَِة اْلََوانِي الَفخَّ تَأَمَّ
َهْل يُْشِبُه اْلِنَاُء الَِّذي َصَنْعَتُه رَْسَمَك؟

ا تََوقَّْعَت؟ َِّة أَْسَهَل أَْم أَْصَعَب ِممَّ ارِي َهْل كَاَن ُصْنُع اْلََوانِي الَفخَّ

َِّة؟ ارِي َهْل أَنَْت َفُخورٌ بُِترَاِث َدْولَِة اْلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة ِمَن اْلََوانِي الَفخَّ

 تَارِيٌخ
ََّة كَانَْت ُمْنُذ 2.500 َعاٍم! ارِي يُْعَتَقُد أَنَّ أَوََّل َمرٍَّة يَْصَنُع ِفيَها اْلَِمارَاتِيُّوَن اْلََوانَِي الَفخَّ
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َراُث اْلَمْعَنِوي6َُّاْلَوْحَدُة َالتُّ

اَلتَُّراُث 

اْلَمْعَنِويُّ َحْوَل 

اْلَعالَِم
؟ َماَذا نَْعرُِف َعِن التَُّراِث اْلَيابَانِيِّ

ْرُس 4  َالدَّ



ْرُس 4 56َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

اْلَن، َوَقْد تََعرَّْفَت إِلَى التَُّراِث اْلَمْعَنِويِّ لَِدْولَِة اْلَِمارَاِت اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة، 1
ْر ِفي تَُراٍث َمْعَنِويٍّ ِمْن بَلٍَد آخَر، أَْو ِمْن بَلَِد َشْخٍص تَْعرُِفُه، َواْرُسْمُه  َفكِّ

 أَْدنَاُه.
ِ
ِفي اْلُمَربَّع

أُورِيَجاِمي

َورَُق الَواِشي

اَْلُمْفَرَداُت
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َذاَت يَْوٍم، أَْحَضرَْت َصِديَقُة كَرِيَمَة الَْيابَانِيَُّة، يُوكُو، َورََقًة َصِغيرًَة لِطَائِرٍ 
 . فِّ ِفي الصَّ

 َفَسأَلََها الُْمَعلُِّم َقائاِلً: "َهْل َصَنْعِتِه بَِنْفِسِك؟"

تِي طَرِيَقَة َعَمِل الطَّيِّ  أََجابَْت يُوكُو "نََعْم". "َفَقْد َعلََّمْتِني َجدَّ
اْلُورِيَجاِمي". 

َسأََل رَاِشٌد َقائاِلً: "َوَما اْلُورِيَجاِمي؟". 

أَْوَضَحْت يُوكُو َقائِلًَة: "َهَذا يَْعِني "طَيَّ الَْورَِق". "َحْيُث تَأُْخُذ ِقطَْعًة 
 أَْشَكاٍل ُمْخَتِلَفٍة. نَْحُن ِفي الَْيابَاِن 

ِ
ِمَن الَْورَِق َوتَُقوُم بِطَيَِّها لُِصْنع

 يُْدَعى َواِشي. َوتَُعدُّ ِصَناَعُة َورَِق 
ِ
ْنع ا يََدِويَّ الصُّ نَْسَتْخِدُم َورًَقا َخاّصً

ََّها تَْسَتْغرُِق َوْقًتا طَِويالً. َفِهَي َمَهارٌَة َقِديَمٌة  الَْواِشي َصْعَبًة لِلَْغايَِة كََما أَن
ا. يَْسَتْخِدُم الَْيابَانِيُّوَن َورََق الَْواِشي ِفي ِصَناَعِة الَْعِديِد ِمَن اْلَْشَياِء:  ِجًدّ

َتائِرِ، َوأَْغِلَفِة الُْكُتِب، َوكََذلَِك الُْمَجْوَهرَاُت. َوُهَو  ، َوالسَّ
ِ
اَلَْمَصابِيح

ا. َويُِحبُّ الَْفنَّانُوَن الرَّْسَم َعلَْيِه". َخِفيٌف لَِكنَُّه َقِويٌّ ِجًدّ

فِّ طَرِيَقَة  َح لِطَلََبِة الصَّ َسأََل الُْمَعلُِّم يُوكُو ِما إَِذا كَانَْت تََودُّ أَْن تَُوضِّ
 . َعَمِل طَائِرِ الُْكرِْكيِّ

أََجابَْت َقائِلًَة: "َهَذا أَْمٌر َصْعٌب َقِليالً". "لَِكنَِّني َسأْعرُِض لَُهْم طَرِيَقَة 
َعَمِل ُقبََّعٍة!"

طَائُِر اْلُكْرِكيِّ اْلَخاصُّ بُِيوُكوطَائُِر اْلُكْرِكيِّ اْلَخاصُّ بُِيوُكو

2
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ْر َمًعا   لُِنَفكِّ
تِي طَرِيَقَة َعَمِل الطَّيِّ  "َقْد َعلََّمْتِني َجدَّ

اْلُورِيَجاِمي".

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

 ِفي رَأْيَِك، َهْل كَانَْت يُوكُو َفُخورًَة بِاْلُورِيَجاِمي الَْخاصِّ بَِها؟ َولَِماَذا؟
 َورَِق الَْواِشي؟

ِ
 ِفي رَأْيَِك، كَْيَف تََعلََّم الَْيابَانِيُّوَن طَرِيَقَة ُصْنع

  يُْصَنُع الَْورَُق الَْعاِديُّ بِاْسِتْخَداِم اْلَلِت. ِفي رَأْيَِك، لَِماَذا اْسَتَمرَّ النَّاُس ِفي ِصَناَعِة َورَِق 
الَْواِشي َعلَى الرَّْغِم ِمْن ُصُعوبَِة َذلَِك؟
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 ُقبََّعِتَك.3
ِ
اِتَْبْع تَْعِليَماِت اْلُمَعلِِّم ُخطَْوًة بُِخطَْوٍة لُِصْنع

ِة. َساِعْد أَيَّ زَِميٍل ِفي َمْجُموَعِتَك يَِجُد ُصُعوبًَة ِفي َهِذه اْلُمِهمَّ

ْر!  َفكِّ
َباِب؟ نِّ َمَهارَاتِِهْم إِلَى الشَّ ِفي رَأْيَِك، َماَذا يُْمِكُن أَْن يَْحُدَث إَِذا لَْم يَْنُقُل ِكَبارُ السِّ



ْرُس 4 60َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

4

 َمَراِوَح يَابَانِيٍَّة تَْقِليِديٍَّة. 5
ِ
َفْلَنَتَسلَّ بُِصْنع

َلِحْظ َكْيَف يَْصَنُع ُمَعلُِّمَك ِمْرَوَحًة. 
اُْرُسْم تَْصِميَمَك َعلَى َورََقٍة ثُمَّ ُقْم بَِثْنيَها 

لَِتْصَنَع ِمْرَوَحَتَك!

إِنِْجلِْترَا. 	اَلَْيابَاُُن. 	

بِلِْجيَكا. 	

َورِ تَُعبُِّر َعْن أَْمِثلٍَة َعلَى التَُّراِث اْلَمْعَنِويِّ لِْلُبْلَداِن  ِفي رَأْيَِك، أَيٌّ ِمَن الصُّ
الَِّتي تَُمثِّلَُها؟
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َراُث اْلَمْعَنِوي6َُّاْلَوْحَدُة َالتُّ

يُّ اَلتَُّراُث اْلَمادِّ

يِّ ِفي َدْولَِة  َهْل يُْمِكُنِني َوْصُف َما تََعلَّْمُتُه َعِن التَُّراِث اْلَمادِّ
اْلَِمارَاِت اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة؟

ْرُس 5  َالدَّ



ْرُس 5 62َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

يٍّ َوَمْعَنِويٍّ أَْن 1 يًّا أَْو َمْعَنِويًّا. يُْمِكُن لُِتَراٍث َمادِّ تََذكَّْر أَنَّ التَُّراَث َقْد يَُكوُن َمادِّ
يَْجَتِمَعا َمًعا الِبِْتَكارِ أَْشَياٍء َجِميلٍَة.

يٍَة )تُرَاٌث  ، ِفي اِبِْتَكارِ أَْشَياٍء َمادِّ أَْكِمِل الَْجْدَوَل أَْعَلُه َمَع زَِميِلَك ُمْظِهرًا َدْورَ الَْمَهارَاِت، كَُترَاٍث َمْعَنِويٍّ

.) َمادِّيٌّ

ُمَتَنزٌَّه َوطَِنيٌّ

اَلُْمَحاَفَظُة

تِْمثَاٌل

اَْلُمْفَرَداُت

ِ
َمَهارَاُت النَّْسج

َمَهارَاُت الرَّْسِم

َمَهارَاٌت ُموِسيِقيٌَّة

َمَهارَاُت الِْبَناِء

أَْقِمَشٌة َجِميلٌَة

َمَهارَاُت النَِّجارَِة

يٌَّمْعَنِويٌّ َمادِّ
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فِّ ُهْم ِمْن بُلَْداٍن أُْخَرى َغْيرِ َدْولَِة اْلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة  بَْعُض زَُمَلِء كَرِيَمَة َفي الصَّ
الُْمتَِّحَدِة. 

 الطَّلََبِة أَْن يَْجِلُبوا ُصورًَة كَِمثَاٍل على 
ِ
َّاِم، طَلََب الُْمَعلُِّم ِمْن َجِميع ِفي أََحِد اْلَي

تُرَاٍث َماِديٍّ ِفي بَلَِدِهْم.

َسأَلَْت كَرِيَمُة َقائِلًَة: "َحتَّى أَنَا؟" 

ِل ِمَن َدْولَِتِك،  َقاَل الُْمَعلُِّم: "نََعْم، يُْمِكُنِك َجلُْب ُصورٍَة َعْن ِمثَالِِك الُْمَفضَّ
َدْولَِة اْلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة".

َورِ. َوِفي الَْيْوِم التَّالِي، َجلََس الطَّلََبُة ِفي َحلَْقٍة ُمْمِسِكيَن بِالصُّ

َقاَل الُْمَعلُِّم لَِصِديَقِة كَرِيَمَة الَْيابَانِيَِّة: "لَِنْبَدأْ َمَعِك يَا يُوكُو".

َُّه َجَبٌل َجِميٌل لِلَْغايَِة".  أََجابَْت يُوكُو: "َهَذا َجَبُل ُفوِجي ِفي الَْيابَاِن، إِن

إِيِفَل ِفي  بُْرُج  َقائًِل: "َهَذا  بُِصورَتِِه.  يُوكُو  َجانِِب  إِلَى  الَْجالُِس  ِبيُّ  الصَّ أَْمَسَك 
بَارِيَس، َفرَنَْسا". 

َُّه ُمْرتَِفٌع لِلَْغايَِة يَا بِِييُر". َعلََّق الُْمَعلُِّم: "إِن

اْسُمُه  تَْنزَانِّيًا  َصِبيٌّ  َة  ثَمَّ َوكَاَن  اْلَخرِ.  تِلَْو  َواِحًدا  ُصَورَُهْم  الطَّلََبِة  بَاِقي  َعرََض 
َجابَارِي يُْمِسُك بُِصورَِة ِفيٍل. 

َوَشَرَح َجابَارِي َقائًِل: "تَُعدُّ الَْحَيَوانَاُت الَْبرِّيَُّة ُجْزًءا كَِبيرًا ِمْن تُرَاثَِنا ِفي تَْنزَانَْيا"، 
نَُحاِفُظ َعلَْيَها ِفي أََماٍن ِفي ُمْنَتزٍَه َوطَِنيٍّ اْسُمُه ِسيرِيْنِجيِتي. 

ٌة َوُصوَرٌة ِمْن َحْوِل اْلَعالَِم ٌة َوُصوَرٌة ِمْن َحْوِل اْلَعالَِمِقصَّ ِقصَّ

2
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َعرََضْت ِسيْنِدي، َصِديَقُة كَرِيَمَة اْلَْمرِيِكيَُّة، ُصورًَة لِِتْمثَاِل الُْحرِّيَِّة ِفي نُِيويُورَك.

"َهَذا  َقائِلًَة:  ِف  الصَّ لِطَلََبِة  أَْوَضَحْت  لَِعرِْض ُصورَتَِها.  كَرِيَمَة  َدْورُ  َحاَن  َوأَِخيرًا، 
، يَُعدُّ اْلِبَْحارُ ُجْزًءا كَِبيرًا ِمْن  ، َوُهَو َمْوُجوٌد ِفي َمْتَحِف ُدبَيَّ البوم، َقارٌِب تَْقِليِديٌّ

تُرَاِث بَلَِدي".

ْر َمًعا "أَنَا َفُخورٌ بُِترَاثِي" لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

 ُمْخَتِلَفٍة ِمَن التُّرَاِث اْخَتارََها الطَّلََبُة؟
ٍ
  اُْذكُْر َخْمَسَة أَنَْواع

َورِ؟    َهْل يُْمِكُن لَْمُس كُلِّ َما َجاَء ِفي الصُّ
ا؟   لَِماَذا تَُعدُّ الُْمَحاَفَظُة َعلَى تُرَاثَِنا الَْمادِّيِّ أَْمرًا ُمِهًمّ
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ِة أَْجزَاًء ِمَن الطَِّبيَعِة لَِعْرِض ُصَورِِهَما.3 اِْخَتاَر اثَْناِن ِمَن الطَّلََبِة ِفي اْلِقصَّ
 ِمَن التَُّراِث

ِ
 نَاِقْش َمَع زَِميِلَك طُُرًقا لِْلِحَفاِظ َعلَى َهِذِه اْلَنَْواع

ِفي اْلُمْسَتْقَبِل. 
ِف. َشارِْك أَْفَكارََك َمَع بَِقيَِّة زَُمَلئَِك ِفي الصَّ

َوَر الَِّتي َسُيْعِطيَها لَُكَما اْلُمَعلُِّم َعلَى اْلَخرِيطَِة. 4 َعلِِّق، َمَع زَِميِلَك، َعلَى الصُّ



ْرُس 5 66َاْلَوْحَدُة 6 َالدَّ

لَِنْذَهْب إِلَى اْلَمْتَحِف!5

لَِنْذَهْب إِلَى الَْمْتَحِف!

الَْيْوَم نُرَاِفُق ُمَعلَِّمَنا إِلَى الَْمْتَحِف.

َد  َبَكِة الَْعْنَكُبوتِيَِّة، أَو من خلل َمْنُشورَاٍت( لُِتَحدِّ َقْبَل أَْن تَْذَهَب: اِبَْحْث َعِن الَْمْتَحِف )َعْبَر الشَّ

الَْمْعُروَضاِت الَِّتي تُثيُر اْهِتَماَمَك أَْكثََر ِمْن َغْيرَِها. َدوِّْن ُمَلَحَظاتَِك لَِتْعرَِف الَْمزِيَد َعِن الَْمْعُروَضاِت لََدى 

زِيَارَتَِك الَْمْتَحَف. 

خَلَل الزِّيَاَرِة: تََعلَّْم َوتََصرَّْف بِطَرِيَقٍة أَْخَلِقيٍَّة َداِخَل الَْمْتَحِف.

ْد أْكثََر َما اْسَتْمَتْعَت بِِه ِفي َهِذِه الزِّيَارَِة. لَِماَذا أَْعَجَبَك؟ بَْعَد الزِّيَاَرِة: َحدِّ


	L01_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib
	الوحدة 5
	أُحِبُّ مُرَافَقَةَ صَدِيقِي
	اَلصَّدِيقُ الْحَقِيقِيُّ
	أُكَوِّنُ صَدَاقَاتٍ جَدِيدَةً
	صَدَاقَةٌ بِلَا مَشَاكِلَ! كَيْفَ؟
	احْتِرَامُ
الْآخَرِينَ

	الوحدة 6
	مَا مَعْنَى التُّرَاثِ؟
	التُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ فِي الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ 
	التُّرَاثُ الْمَادِّيُّ فِي دَوْلَةِ الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ حَوْلَ الْعَالَمِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَادِّيُّ


	L02_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib
	الوحدة 5
	أُحِبُّ مُرَافَقَةَ صَدِيقِي
	اَلصَّدِيقُ الْحَقِيقِيُّ
	أُكَوِّنُ صَدَاقَاتٍ جَدِيدَةً
	صَدَاقَةٌ بِلَا مَشَاكِلَ! كَيْفَ؟
	احْتِرَامُ
الْآخَرِينَ

	الوحدة 6
	مَا مَعْنَى التُّرَاثِ؟
	التُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ فِي الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ 
	التُّرَاثُ الْمَادِّيُّ فِي دَوْلَةِ الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ حَوْلَ الْعَالَمِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَادِّيُّ


	L03_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib
	الوحدة 5
	أُحِبُّ مُرَافَقَةَ صَدِيقِي
	اَلصَّدِيقُ الْحَقِيقِيُّ
	أُكَوِّنُ صَدَاقَاتٍ جَدِيدَةً
	صَدَاقَةٌ بِلَا مَشَاكِلَ! كَيْفَ؟
	احْتِرَامُ
الْآخَرِينَ

	الوحدة 6
	مَا مَعْنَى التُّرَاثِ؟
	التُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ فِي الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ 
	التُّرَاثُ الْمَادِّيُّ فِي دَوْلَةِ الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ حَوْلَ الْعَالَمِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَادِّيُّ


	L04_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib
	الوحدة 5
	أُحِبُّ مُرَافَقَةَ صَدِيقِي
	اَلصَّدِيقُ الْحَقِيقِيُّ
	أُكَوِّنُ صَدَاقَاتٍ جَدِيدَةً
	صَدَاقَةٌ بِلَا مَشَاكِلَ! كَيْفَ؟
	احْتِرَامُ
الْآخَرِينَ

	الوحدة 6
	مَا مَعْنَى التُّرَاثِ؟
	التُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ فِي الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ 
	التُّرَاثُ الْمَادِّيُّ فِي دَوْلَةِ الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ حَوْلَ الْعَالَمِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَادِّيُّ


	L05_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib
	الوحدة 5
	أُحِبُّ مُرَافَقَةَ صَدِيقِي
	اَلصَّدِيقُ الْحَقِيقِيُّ
	أُكَوِّنُ صَدَاقَاتٍ جَدِيدَةً
	صَدَاقَةٌ بِلَا مَشَاكِلَ! كَيْفَ؟
	احْتِرَامُ
الْآخَرِينَ

	الوحدة 6
	مَا مَعْنَى التُّرَاثِ؟
	التُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ فِي الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ 
	التُّرَاثُ الْمَادِّيُّ فِي دَوْلَةِ الْإمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَعْنَوِيُّ حَوْلَ الْعَالَمِ
	اَلتُّرَاثُ الْمَادِّيُّ


	L06_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib
	L07_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib
	L08_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib
	L09_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib
	L10_ME_G01_SE_AR_V03_2019_2020_elib



